
 

 

รูปถ่าย 2 นิว้ 

 
แบบแสดงความจ านงเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเปน็แพทย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง 

คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
 

ประเภทการฝึกอบรม   แพทยป์ระจ าบา้น 

     แพทยป์ระจ าบา้นตอ่ยอด  แพทยเ์ฟลโลว ์

หลักสูตร......................................................................................    ปีการศึกษา................................... 

เลือกศริริาชอันดับที่  อันดับ 1   อันดับ 2     อันดับ 3 

กรอกข้อความโดยการพิมพห์รือเขียนด้วยตัวบรรจง และท าเครื่องหมาย หรือระบุตัวเลขในช่อง  ให้ถูกต้องตามความเป็นจรงิ 

ก. ชื่อ-สกุลผู้สมัคร(ภาษาไทย)........................................................................................................................................................... 

ข. ชื่อ-สกุล(ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ)่...............................................วันเดอืนปีเกิด.................เชื้อชาติ..................สัญชาติ............. 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน                                                                            

เลขท่ีใบประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

ค. ท่ีอยูข่องผู้สมัครท่ีสามารถติดต่อได้รวดเร็ว 

เลขท่ี.......................หมูท่ี่......................ซอย.....................................ถนน...................................ต าบล/เขต....................................  

อ าเภอ/แขวง.....................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์............................................ 

โทรศัพท์บ้าน.............................................โทรศัพท์มือถือ...................................................E-mail…………………………………...…………… 

ชื่อบิดา.............................................อาชีพ..................................ชื่อมารดา......................................อาชีพ.....................................

จ านวนพี่นอ้ง.....................................คน  เป็นคนท่ี..................................... 

กรณีเร่งด่วนสามารถตดิต่อ...............................................เบอร์โทรศัพท์.....................................ความสัมพันธ์........................... 

     ค. ชื่อสาขาวิชา/ภาควิชาที่ตอ้งการสมัครเข้าคัดเลอืกเพื่อฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทาง (เลอืก 1 แห่ง/เท่านัน้) 

         .......................................................................................................................................................................................... 

     ง.  คุณวุฒทิางการศกึษา ชื่อสถาบันการศึกษาท่ีส าเร็จการศกึษาแพทยศาสตรบัณฑิต............................................................................ 

          ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา...........................เกรดเฉลี่ย...........................เกรดดมยา....................คะแนน ภาษาอังกฤษ..................... 

     จ.  ประสบการณ์การสมัคร/การฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทาง 

 ท่านเคยถูกตัดสทิธ์ิในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางหรือไม ่   ไมเ่คย     เคย   

(โปรดระบุเหตุผลและป ีพ.ศ.ท่ีสมัคร)..................................................................................................................................... 

 ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางหรือไม ่   ไมเ่คย     เคย   

(โปรดระบุเหตุผลและป ีพ.ศ.ท่ีสมัคร)..................................................................................................................................... 

  ฉ.  ประสบการณ์การปฏบัิตงิานหลังได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีเวรกรรม/ภาระการชดใชทุ้น 

          ขอให้ระบุข้อมูลการปฏบัิตงิานหลังได้รับใบอนุญาตฯ / ภาระการชดใชทุ้น จนถึงวันท่ี 1 กรกฎาคม ของปีท่ีสมัคร 

 โครงการเพิ่มพูนทักษะ 1 ปฏิบัตงิานท่ีโรงพยาบาล................................................................................................................. 

ตัง้แต.่.......................................พ.ศ.............................ถึงเดอืน..........................................พ.ศ............................................. 

2 ปฏบัิตงิานเพิ่มเตมิท่ีโรงพยาบาล..................................................................................................... 

ตัง้แต.่.......................................พ.ศ.............................ถึงเดอืน..........................................พ.ศ............................................. 



 

 

 ภาระการชดใชทุ้นท่ียังเหลอือยู ่(การชดใช้ทุนให้นับรวมเวลาในการปฏบัิตงิานตามโครงการเพิม่พูนทักษะ) 

 ไมม่ ีเพราะปฏบัิตงิานครบถว้นแล้ว 3  ปี   ไมม่ ีได้ชดใช้เงินแลว้ เม่ือ...................................................... 

 มภีาระชดใชทุ้น ปฏิบัตมิาแล้ว.............ปี   อื่นๆ (ระบุ)............................................................................ 

 ปัญหาที่ผ่านมาในการปฏบัิตงิานหลังได้รับใบอนุญาตฯ 

 ไมม่ ี  ม ี(ระบุ)....................................................................................................................................................... 

 สถานท่ีท างานปัจจุบัน............................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................โทรศัพท์.............................................................. 

 รายช่ือผู้ท่ีสามารถให้ขอ้มูลการปฏบัิตงิานของผู้สมัคร (ขอให้เป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ท่ีเคยปฏบัิตงิานใกล้ชิดอยา่งน้อย 2 คน) 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ที่อยู-่โทรศพัท ์

   

   

   

   

        ช. สิทธิ์ในการสมัคร   มตีน้สังกัด  (ระบุช่ือตน้สังกดัและต าแหน่งของผู้บังคับบัญชาตน้สังกัด) 

             .................................................................................................................................................................. 

           ไมม่ตีน้สังกัด   

       ซ.  เอกสารหลกัฐานท่ีต้องส่งมาพร้อมแบบแสดงความจ านง (ส าเนา-ตอ้งมีการลงนามก ากับรับรองด้วย) 

 1.ส าเนาใบแสดงผลการศกึษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 

 2.ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชพีเวชกรรม 

 3.ส าเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองเป็นผู้ผ่านโครงการเพิ่มพูนทักษะ 

 4.ส าเนาหนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม และรับรองว่าจะท าสัญญาเม่ือได้รับการคดัเลอืก(ถ้ามี) 

 5.หนังสอืรับรองการปฏบัิตงิาน จากผู้บังคับบัญชาและ/หรือ ผู้ท่ีเคยปฏบัิตงิานใกล้ชิด จ านวน 2 ฉบับ 
 

ลายเซ็นผูส้มัคร................................................. 

วันที่................../........................./................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต:ุ ใบสมัครนี้ใชเ้ป็นการภายใน ส าหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เท่านัน้ ผู้สมัครท่ีต้องการเข้ารับการฝกึอบรมแพทย์

ประจ าบา้นและแพทยป์ระจ าบา้นต่อยอดของแพทยสภา ตอ้งปฏบัิตติามระเบียบของแพทยสภาที่ก าหนดไวใ้นแต่ละปีการศึกษาด้วย 

    ส าหรับผู้สมัครเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรแพทยเ์ฟลโลว์ของคณะฯ เมื่อได้รับการคัดเลอืก ใหภ้าควิชา/หลักสูตร ส่งใบสมัครนี้มาที่

งานบัณฑิตศกึษาและการศึกษาตอ่เนื่อง ตกึอดุลยเดชวกิรมชัน้ 6 เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ฝึกอบรมและด าเนนิการต่อไปตามระเบียบของคณะฯ 



 

แบบสอบถามความคาดหวงัของผู้มาสมัครแพทย์ประจ าบา้นเรื่องการศึกษา 

ภาควิชาวสิัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล 

ผู้กรอกแบบสอบถามชื่อ-นามสกุล.....................................................................................สถาบันท่ีจบ.......................................... 

 โปรแกรมปกต ิ    โปรแกรม   CRIRD   โปรแกรม ODOD 

ชว่งเป็นนศพ.ปี 4-6 ปฏบัิตงิานโรงพยาบาลใด 

1.รพ............................................................................ระยะเวลา.................................................................................... 

2.รพ............................................................................ระยะเวลา.................................................................................... 

  1.โรคประจ าตัว    ปัจจุบัน    อดตี..................................................... 

  2.ยาที่กินประจ า ปัจจุบัน    อดตี..................................................... 

  3.ภาระหนี้สนิปัจจุบัน ถา้ไมม่ขีา้มไปขอ้ 4  มผี่อน  ระบุ............................... เป็นเงิน (ตอ่เดอืน).................บาท 

            ตอ้งจ่ายให้บุคคลในครอบครัว มากกว่าเดอืนละ 10,000 บาท 

ท่านจัดการปัญหานีอ้ย่างไร....................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

4.คุณลักษณะทีด่ีของท่าน ซึ่งสง่เสริมให้สามารถฝึกอบรมเพื่อวิสัญญแีพทยไ์ด้ดี......................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

5.คุณลักษณะของท่าน ตอ้งปรับปรุงเพื่อให้เหมาะกับการฝึกอบรมเพื่อวิสัญญแีพทย.์................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

6.บรรยาย  สาเหตุท่ีเลอืกเรียนหรือแรงบันดาลใจให้อยากมาเรียนวสิัญญี.................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

7.ปัจจัยส าคัญท่ีท่านเลอืก ศริิราช อันดับหนึ่งคือ  

          เรียงล าดับความส าคัญจาก    (5) มากที่สุด      (4) มาก       (3) ปานกลาง (2) น้อย      (1) น้อยมาก  

.............หลักสตูร 

.............อาจารย์ : สอนดี, หลากหลาย specialty, เอาใจใส ่

.............ระบบจดัการเรียนรู้ 

- Learning center, Dynamic curriculum, การประเมินเข้มงวด, 

- Advanced technique, แหลง่เรียนรู้ (แพทยห์ลากหลาย) 

............สวัสดิการ : ที่พัก, Off เวร, ค่าตอบแทน 

............ระบบสนับสนุน : สารสนเทศ, ห้องสมุด IT 

ท่านคาดหวังสิ่งใดเพิ่มเตมิอีกกรุณาระบุ 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 


